Dyscalculiebehandeling

De weg vrij voor talent

Wat is dyscalculie?
‘Werken in
je eigen tempo’

Dyscalculie komt voor bij ongeveer 3 tot 6% van de basisschoolleerlingen. Het kan erfelijk zijn, maar soms
komt dyscalculie voor het eerst in een familie voor. Kinderen met dyscalculie hebben een hardnekkig
probleem met het aanleren en automatiseren van reken- en telhandelingen. Begrip van getallen is er vaak
ook niet. Een kind doorziet onvoldoende dat het verschil tussen 75 en 80 net zo groot is als tussen 5
en 10. Ook de koppeling tussen hoeveelheden aan een getal en het ‘cijferwoord’ verloopt niet goed.
Hier hebben zij last van bij het maken van eenvoudige rekensommen, maar bijvoorbeeld ook bij het
klokkijken en het omgaan met geld.
RID is specialist op het gebied van dyslexie en dyscalculie en helpt kinderen op alle 4 ondersteuningsniveaus
in het basisonderwijs met hun taal- en rekenontwikkeling. RID heeft meer dan 10 hoofdlocaties en een groot
aantal behandellocaties, verspreid over Nederland en altijd dichtbij of in uw gemeente. Het team van RID
bestaat uit psychologen, orthopedagogen en dyslexie- en dyscalculiespecialisten.

Onze behandeling biedt:
 Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind
 Veel structuur om de basis van het rekenen voor kinderen te verstevigen
 Optimale samenwerking met ouders en school
RID hecht veel belang aan een goede aansluiting van onze behandeling op de diagnostiek.
Wij volgen hiermee de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van dyscalculie.

Waarom RID?
 Een gestructureerde aanpak
 Ruim 25 jaar ervaring
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Het vaststellen
van dyscalculie
bij RID
Als een rekenprobleem ernstig blijft en er is geen vooruitgang, ondanks
extra begeleiding op school, dan kan er sprake zijn van dyscalculie. Bij
het RID kan een onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of dit ook
echt het geval is. Daarvoor wordt het kind uitgebreid onderzocht op
rekenvaardigheden, ruimtelijk inzicht, geheugen (korte en lange termijn)
en intelligentie. Om dyscalculie te kunnen vaststellen (diagnostiek) zijn
de volgende zaken van belang:

Wat zijn de oorzaken van dyscalculie?
Steeds meer wetenschappers zijn het er over eens dat een belangrijke oorzaak van dyscalculie een gebrek
aan getalinzicht is. Getalinzicht is eigenlijk een overkoepelende term voor verschillende (aan elkaar verwante)
basisvaardigheden, zoals nauwkeurig en snel kunnen tellen, hoeveelheden snel en efficiënt kunnen koppelen aan
getalsymbolen en getalwoorden (4 appels horen bij het getalsymbool ‘4’ en het getalwoord ‘vier’), en het begrijpen van
de verhoudingen tussen getallen (4 is groter dan 3 en kleiner dan 5). Deze vaardigheden vormen de bouwstenen voor
het leren rekenen. Bij kinderen met dyscalculie zijn deze bouwstenen niet goed ontwikkeld. Hierdoor verloopt het
leren rekenen heel moeizaam, hebben deze kinderen weinig begrip van rekenprocedures en blijven ze langzaam en
inefficiënt rekenen.

Kenmerken van dyscalculie
 Problemen met de basis van het rekenen (het getalinzicht).

 H eel langzaam rekenen, soms met veel fouten. Ook de eenvoudigere rekenprocedures (optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen) blijven moeite kosten en worden niet geautomatiseerd.

 Weinig inzicht in hoe een som opgelost moet worden.
 H et gebruik van rekenstrategieën die niet passen bij de leeftijd. Bijvoorbeeld: het blijven tellen op de vingers
of het doortellen bij optelsommen.

 Moeite hebben om in te schatten of een antwoord klopt en heel onzeker zijn over een antwoord.
 H et probleem is heel hardnekkig en niet op te lossen met extra instructie op school. Ondanks veel extra hulp
op school blijft het rekenprobleem bestaan.

 D e ernst van het rekenprobleem moet worden aangetoond. Wij doen
hiervoor verschillende rekentesten.

 A antonen van de hardnekkigheid van het rekenprobleem. Hiervoor

wordt informatie van school opgevraagd:
is er voldoende hulp aangeboden voor een langere tijd, en heeft deze
inderdaad niet het gewenste effect gehad?

Als blijkt dat een kind
dyscalculie heeft, geven
wij een advies over de
verdere begeleiding op
school en kan een kind
een behandeling starten
bij RID.

 V erstoring van de basis van het rekenen (het getalinzicht, het inzicht
in rekenprocedures). Wij nemen taken af die het getalinzicht testen,
en kijken bij de rekentaken niet alleen naar hoeveel sommen een
kind oplost, maar ook hoe die sommen opgelost worden.

 U itsluiten van andere oorzaken. Wij onderzoeken daarom onder
andere ook het IQ, het gedrag en het geheugen.

Al deze informatie is nodig om vast te stellen of er wel of geen sprake is
van dyscalculie. Alleen het vaststellen van een rekenachterstand is niet
genoeg voor een diagnose, omdat er meer mogelijke oorzaken zijn voor
deze achterstand.

 D e problemen zijn niet (alleen) toe te kennen aan een beperkte intelligentie, niet adequaat onderwijs,
aandachtsproblemen of andere (ontwikkelings)problemen.

Herkent u verschillende van bovenstaande beschrijvingen bij uw kind, dan is het verstandig om contact
met ons op te nemen voor advies.
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De basis getalvaardigheden
(getalbegrip) bestaan uit de
volgende onderdelen:
• Telvaardigheid en het gebruik van
telwoorden/de telrij.
• Het herkennen en vergelijken van getallen
en hoeveelheden.
• Het koppelen van hoeveelheden (bv. ***)
aan Arabische cijfers (bv. ‘3’) en/of
getalwoorden (bv. ‘drie’).
• Inzicht in relaties tussen getallen en
hoeveelheden, het ordenen van getallen en
hoeveelheden (laag naar hoog, meer naar
minder) en het plaatsen van getallen op de
getallenlijn.

Individuele
behandeling
Kinderen worden bij ons individueel behandeld. Ze komen
één keer per week naar het RID, voor een periode van
ongeveer 1 jaar (40-50 behandelingen). Een behandeling
duurt 40 minuten. De eerste 40 minuten gaat het kind met
de behandelaar aan het werk en de laatste 5 minuten is er
tijd voor overleg met de ouder.

Vervolgens komen de basis rekenvaardigheden stapsgewijs aan bod (optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen, delen) en blijven
we de basis getalvaardigheden herhalen.

Dyscalculiebehandeling bij RID
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Bij kinderen met dyscalculie zijn de bouwstenen van het rekenen niet goed ontwikkeld. Het is belangrijk dat we
tijdens een behandeling teruggaan naar het begin: het verbeteren van het getalinzicht en het kweken van begrip
van basis rekenprocedures. Pas als dit verbeterd is werken we aan het automatiseren van die rekenprocedures en
het toepassen van die rekenprocedures bij moeilijkere sommen.

Materiaal

Onze behandelmethode: Calculie

Tijdens de behandeling gaat het kind aan de
slag met de stof door middel van verschillende
oefenvormen. Er wordt geoefend met concreet
materiaal (eieren , eierdozen, geld, MAB blokjes
en staafjes), flitskaarten (getallen, getalbeelden
en sommen), oefeningen op papier en
oefeningen op de computer (bv. trainen van
vaardigheden als vergelijken, splitsen en het
oplossen van sommen). Aan de hand van een
oefenschema en duidelijke huiswerkopdrachten
werkt het kind met een oefenpartner
(bijvoorbeeld een ouder) thuis aanvullend aan
de behandelstof. De frequentie is 5 keer per
week 20 minuten.

Bij RID werken we met Calculie. Deze door RID ontwikkelde behandelmethode is gebaseerd op recente
wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de behandeling van dyscalculie.
In de behandeling komen zowel de basis getalvaardigheden (getalbegrip) als de basis rekenvaardigheden aan de
orde. Dit trainen we intensief.

Structuur
Het gestructureerd aan de slag gaan met de basis getalvaardigheden (getalbegrip) zorgt ervoor dat de basis
rekenvaardigheden van het kind verbeteren en zij voelen dat ze meer ‘grip’ op deze complexe materie krijgen.
Van daaruit kunnen zij zich met vertrouwen ook de meer complexe rekentaken eigen gaan maken.

Modules
De behandeling heeft een vaste volgorde in de vorm van modules. We gaan pas verder met een nieuwe module
als een kind de voorgaande beheerst. Voor elk kind:
 Passen we het tempo van het doorlopen van de verschillende modules aan.
 Worden binnen een module diverse accenten gelegd.
Indien gewenst bieden wij extra modules aan, zoals klokkijken, breuken, procenten of rekenen met maten.
Bij kinderen die de basis van het rekenen al aardig beheersen, ligt de nadruk vooral op deze complexere
rekenvaardigheden. Zo stemmen wij de behandeling zo goed mogelijk af op de behoeften van het kind.
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Mogelijkheid naast onderzoek
en behandeling van dyscalculie:
handelingsgericht werken bij
kinderen met rekenproblemen
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Het is ook mogelijk om zonder voorgaand diagnostisch
onderzoek te starten met rekenbegeleiding/behandeling.
In dat geval wordt bij aanvang van de behandeling een
rekenonderzoek gedaan, waarmee de sterktes en zwaktes op
rekengebied in kaart worden gebracht en kijken wij hoe de
behandeling het beste past bij de leerling. Mocht tijdens de
behandeling aanwijzingen voor dyscalculie naar voren komen,
dan kan alsnog een onderzoek ingepland worden.
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Samenwerking school en ouders
Een goede samenwerking tussen RID, de ouders en school tijdens het behandeltraject is van groot belang. De
leerkracht of de intern begeleider wordt door de behandelaar op de hoogte gehouden van het verloop van
de behandeling. Dat geldt andersom ook. De behandelaar wil graag geïnformeerd worden over hoe het kind
functioneert in de klas en is bereid te adviseren waar nodig. Ouders hebben ook een belangrijke rol. Met name het
dagelijks oefenen en het stimuleren van het kind dragen bij aan het succes.

Kosten
Het dyscalculie-onderzoek en een eventueel behandeltraject komen (op dit moment) niet in aanmerking voor
vergoeding door gemeenten. Op onze website www.rid.nl vindt u meer informatie over de kosten van een
onderzoek en de behandeling.

Onze locaties
Het RID heeft 15 hoofdlocaties en een groot aantal
behandellocaties, verspreid over Nederland en altijd
dichtbij of in uw gemeente.
Op onze website www.rid.nl vindt u per locatie de
contactgegevens en meer (actuele) informatie.
Tevens kunt u uw kind hier aanmelden voor een
onderzoek, behandeling of cursus.

www.rid.nl

